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 ةرجھلا ةلافك حیضوتو حرش

Understanding Immigration Bonds-Arabic 

 

؟ةرجھلا ةلافك يھ ام  

 ،ھنع جارفإلا ةلاح يف ھنأ مھتنأمطل يلخادلا نمألا ةرازو ىلإ ام صخش ھعفدی لاملا نم غلبم يھ ةلافكلا
  .)ICE( تاعجارم و ةیلبقتسملا عامتسالا تاسلج عیمج يف ةمكحملا ىلإ رضحیس

؟ةلافكلا ةمیق يھ ام  

 ،اتوسینیم ةیالو يف .ىصقأ دح كانھ سیلو رالود 1500 يھ ةلافكلل ةكنمم ةمیق لقأ نإف ،نوناقلا بجومب
 كلذ نم ىلعأ تالافكلا ةمیق نوكت نأ نكمی نكل ،رالود 15000 و 5000 نیب تالافكلا مظعم ةمیق حوارتت
.ریثكب  

؟ةلافك ىلع لوصحلا يننكمی فیك  

 ددحت مل اذإ .كنع جارفإلاو اھعفد كنكمی ,ةلافك دیدحتب اوماق اذإ .(ICE)  نم ةلافكلا بلط كنكمی •
(ICE)  ةرجھلا يضاق عم عامتسا ةسلج بلط اًضیأ كنكمیف ،ةعفترم اھتمیق ةلافك تددح وأ ،ةلافك 

 تبثت نأ بجی .اھیلع لصحتس كنأ ينعی ال يضاقلا مامأ ةلافكب جارفالا بلطب مدقتلا .ةلافكلا ةعجارمل
 .كتبلاطم

 ىلع نك نكلو ، (ICE) اھتددح يتلا ةلافكلا ةمیق ضیفخت ةرجھلا يضاق نم بلطت نأ اًضیأ كنكمی •
 كزاجتحاب رمألا وأ ةلافكلا عفر وأ ھسفن غلبملاب ظافتحالا وأ ةلافكلا ضیفخت ھنكمی يضاقلا نأب ةیارد
 .ةلافك نودب

؟يتدعاسمل يماحم ىلإ جاتحأ لھ  

 اًیماحم ةمكحملا رفوت نل .يماحم لیكوت يف قحلا كیدل ھنا الإ يماحم لیكوت كمزلی ال ھنأ نم مغرلاب •
 نیماحملاب ةمئاق كحنمی نأ يضاقلل نكمی .كسفنبً ایماحم دجت نأ كیلعف ً،ایماحم دیرت تنك اذإ .كل
 نولوتیس اوناك اذإ ام ةفرعمل كسفنب مھب لاصتالا كیلع نیعتیس نكلو ،ةیناجم تامدخ نومدقی نیذلا
 نم ةیناجم تامظنملا كلتل تاملاكملا نوكت نأ بجی .كتیضق ذخأ ىلع نیرداق نونوكی ال دقف ,كتیضق
 ةمئاق يف نیجردم ریغ )نییناجم ریغ( نیصاخلا نیماحملا نم ددع اًضیأ كانھ .نجسلا لخاد
 .تالافكلا ایاضق عم نولماعتی ةمكحملا
 دیفملا نم .ماحم مھیدل ناك اذإ لیحرتلاو ةلافكلا ایاضق يف اًحاجن رثكأ صاخشألا نوكی ام ةداع •

 ٍماحم ىلإ ثدحتلاب مزلم ریغ تنا نكل .كسفن لیثمت وأ ھنییعت نأشب رارق ذاختا لبق ٍماحم ىلإ ثدحتلا
 .ھنییعت وأ
 بلطت نأ كنكمیف ،ٍماحم لیكوت نم دعب نكمتت مل وأ ،ماحم ىلإ ةجاحب تنك اذإ امم اًدكأتم نكت مل اذإ •

 نم اًدیزم تبلط اذإ .ٍماحم ىلإ ثدحتلل تقولا نم اًدیزم يضاقلا كحنمی .تقولا نم اًدیزم يضاقلا نم
 ةرجھلا ةیضق رمتستس .اًزھاج نوكت امدنع دیدج ةلافك بلط میدقتب يضاقلا كربخی دقف ،تقولا
 .دودحم ریغ اًتقو ةاضقلا كحنمی نل - ماحم نع ثحبلاو كزاجتحا ءانثأ اًمدق يضملا يف كب ةصاخلا
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؟ةلافكلا صوصخب هرارق يضاقلا ذختی فیك  

:ةلافكلا لوبق ررقی نأ لبق رومأ ةثالث يضاقلا ررقیس  

 لثم ةلافك ىلع لوصحلل لھؤم ریغ كلعجت ةیئانجلا تانادإلا ضعب .ةلافك ىلع لوصحلل لھؤم كنأ •
 كلوخد ءانثأ كزاجتحا مت اذإ ةلافك ىلع لوصحلل ًالھؤم تسل .ةددشملا تایانجلاو تاردخملا مئارج
 .يئاھن لیحرت رمأ كیدل ناك اذإ وأ ،لبق نم كلیحرت مت اذإ وأ ،ةدحتملا تایالولا
 يف يضاقلا رظنیس .يمارجإلا كخیرات ىلع ًءانب اذھ يضاقلا ررقی .روھمجلا ىلع ارطخ لكشت ال نأ •

 كلیھأت ةداعإ مت ھنأ ىلع ةلدألاو ةطرشلا ریراقتو ةحوتفملا ةیئانجلا ایاضقلاو تالاقتعالاو تانادإلا
 .ةلافك ىلع لوصحلا كنكمی الف ،رطخ كنأ يضاقلا دقتعا اذإ .ھمیدقت مت رخآ لیلد يأو

 كیدل ناك اذإ ام لثم ءایشأ يف يضاقلا رظنی ."كرارف ةلواحم وا كبورھ لامتحا" كانھ نوكی ال نأ •
 .ةمكحملا يف ىرخأ ایاضق يف تلثمو ،ةثاغإلا ىلع لوصحلل لھؤم كنأ وأ ،كعمتجمب تالاصتا
 قالطإ مت اذإ لیحرتلاب ةقلعتملا ةیلبقتسملا عامتسالا تاسلج عیمج رضحتس كنأ ىلإ كلذ مھنئمطیس
  .زجحلا نم كحارس

 

؟ةلافكب ينع جارفالإب يضاقلا عنقأ فیك  

 كنأب يضاقلا عانقإ كیلع بجی ھنأ ينعی اذھ ."تابثإلا ءبعو ةیلوؤسم" كیلع نأ يضاقلا كربخیس •
 بوجوب مھداقتعا ببس حضوت ةلدأ ةموكحلا مدقت نأ حجرملا نم .ًالمتحم اًرطخ وأ اًرطخ لكشت ال
 .كزاجتحا
 تاداھش نم اًخسن ةدیفملا ةلدألا نمضتت دق .يفكی ال كتملك ءاطعإ .ةبوتكم ةلدأ يضاقلا بلطیس •

 ناكم حضوی باطخ وأ عقوم راجیإ دقعو ،عفدلا مئاسقو ،ةرسألا دارفأل ءارضخلا تاقاطبلا وأ دالیملا
 ةداعإ تابثإو ،ءاقدصألا وأ ،لمعلا بابرأو ،نیدلا لاجرو ،ةرسألا دارفأ نم معد تاباطخو ،كتماقإ
 .)ةبسانملا ةلدألا میدقت ةیفیك لوح ةرشن بلط كنكمی( لیھأتلا
 وأ ةیزیلجنإلا ةغللاب كتیضق صوصخب ةمكحملل اھمدقت يتلا قئاثولاو تادنتسملا عیمج نوكت نأ بجی •

 .ةدمتعم ةمجرت نمضتت
 نكمی .كتدعاسم يماحملا وأ ةرسألا دارفأل نكمی .كزاجتحا ءانثأ ةلدألا هذھ عمج بعصلا نم •

 نم اًضیأ يماحملا نكمتیس .كل ةبسنلاب لضفألا ةلدألاو تامولعملا دیدحت يف ةدعاسملا يماحملل
 .كب ةصاخلا ةلافكلا قئاثوو تادنتسم ةمجرت يف ةدعاسملا

 ؟ةعفترم ةمیقب ةلافك يضاقلا يل ررق ول اذام

 يأل نكمی - كسفنب ةلافكلا عفد ىلإ اًضیأ اًرطضم تسلو .روفلا ىلع ةلافكلا عفد كیلع نیعتی ال •
 ىتح كحارس قالطإ متی نل نكل .ةلافكلا عفدی نأ ةدحتملا تایالولا يف ينوناق لكشب دوجوم صخش
 .ةلافكلا عفد متی

o يماحمب لاصتالا كیلع بجیف ،ةلافكلا لباقم كئابحأ ددھ وأ ام صخش كددھ اذإ ، ةظحالم 
 نیرخآلا رابجإ وأ كرابجإب ام صخش موقی نأ ينوناقلا ریغ نمف - كلذ نع غالبإلل ةرجھلا
 .ةلافكلا دادسل سنجلا ةسرامم وأ لمع ىلع
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 ىلع اًرداق ،يحبر ریغ يعمتجم قودنص وھو ، Minnesota Freedom Fund قودنص نوكی دق •
  يلاتلا بیولا عقوم ةرایز لالخ نم كلذ بلط ام صخش جاتحیس .كتلافك عفد

mnfreedomfund.org  
 

؟ةلافك يضاقلا ينحنمی مل اذإ ثدحی اذام   

 ةیضق ةیاھن ىتح زجحلا يف ىقبتسف ،ةلافكب كنع جارفإلا ضفر مت اذإ .طقف ةدحاو عامتسا ةسلج ىلع لصحت
 نكی مل ام ,كبلط يضاقلا ضفری نأ دعب ةلافكب كنع جارفإلل ىرخأ عامتسا ةسلج ىلع لصحت نل .لیحرتلا
 اًدعتسم نوكت نأ بجی ببسلا اذھل .ةنادإلا ءاغلإ وأ ةیئانجلا مھتلا طاقسإ لثم ،كفورظ يف ریبك رییغت كانھ
.ةلافكلا بلطل ةدیحولا ةمكحملا ةسلجل  

 ةرجھلا ةعجارم سلجم يھو ،ىلعأ ةمكحمل ھجوتلا ينعی اذھ .يضاقلا رارق يف نعطلا كنكمی •
)Board of Immigration Appeals (BIA)( لل نكمی .كتیضق نم ققحتلل )BIA( وأ رییغت 
 ىقبتس .تامیلعتلاو جذامنلاب يضاقلا كدوزیس ,فانئتسالا بلطت نأ دیرت تنك اذإ ,يضاقلا رارق دییأت
 .فانئتسالا يف تبلا متی امثیر لاقتعالا نھر

 ؟ةعوفدملا ةلافكلا ةمیق دادرتسا يننكمی لھ

 وأ ةرجھلا يضاق اھددح يتلا رماوألا عیمج تعبتاو كب ةصاخلا ةمكحملا تاسلج عیمج ىلإ تبھذ اذإ •
 ،اھعفد نمل ةلافكلا لاومأ ةداعإ متت ،رمألا مزل اذإ دالبلا ةرداغم كلذ يف امب ،كرامجلاو ةرجھلا بتكم
 عیمج عبتت وأ ةمكحملا ىلإ بھذت مل اذإ ةلافكلا لاومأب ظفتحت دق)  ( ICE نكل .كتیضق قالغا دعب
 .رماوألا

 ركذت

 لوصحلا يف بغرت تنك اذإ .لیحرتلاب ةصاخلا عامتسالا ةسلج نع ةلصفنم ةلافكلا بلط ةسلج نأ •
 نع وأ اًیباتك كلذب مایقلا نكمی .عامتسا ةسلج بلط كیلع بجیف ،ةلافكلا بلطل عامتسا ةسلج ىلع
 .ةمكحملا ىلإ بھذت امدنع يضاقلا لاؤس قیرط

 .ةلدألاب اًدعتسم نك اذل ،ةلافكب كنع جارفالا بلطل طقف ةدحاو عامتسا ةسلج ىلع لصحت •
 ىلع لوصحلاب صاخشألا ضعبل حامسلا مدعب ةرجھلا نوناق صنی .ةلافك ىلع عیمجلا لصحی نل •

 .كب صاخلا ةلافكلا بلط ضفرو كحارس قالطإ يغبنی ال ھنأ اًضیأ ةرجھلا يضاق ررقی دق .ةلافك
 ءاوس كب ةصاخلا لیحرتلا ةیضق رمتست ،ال مأ كب صاخلا ةلافكلا بلط ىلع ةقفاوملا تمت اذإ مھی ال •

 .ةلافكب كحارس قالطإ وأ كزاجتحا مت
 يف وأ ،لبقتسملا يف وأ ،نآلا كیدل ةیئانج ةیضق يأ نع ةلصفنم كب ةصاخلا ةرجھلا ةیضق نأ •

 ةمكحم نم ةلافك ىلع لوصحلا .نوفلتخم نوماحمو نوفلتخم ةاضق اھب ةفلتخم ةمكحم هذھ .يضاملا
 ال ةیئانجلا كتلافك لباقم عفُدت لاومأ يأ .ةرجھلا ةمكحم نم ةلافك ىلع لصحتس كنأ ينعی ال ةیئانج
 .كب صاخلا ةرجھلا ةلافك ىلإ بھذت
 يف اًحاجن رثكأ نوكت نأ ىلع ماحم دوجو كدعاسی ام ةداع نكلو ،ماحمب ةناعتسالا كیلع نیعتی ال •

 .كتیضق
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